
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG)พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวก 

  2  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน–เรคยาวิก 
00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กโดยสายการบินไทยแอร์เวย์

(TG)เท่ียวบินท่ีTG950(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.20ชั่วโมง บริการอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

06.35น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมารก์(นาํท่านเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดินทางสู่เมือง

เรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์) 

13.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด โ์ดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์

เท่ียวบินท่ีFI205 



15.25น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด (์เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 7

ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่เมืองเรคยาวิก(Reykjavik)เมืองหลวง

ของประเทศไอซ์แลนด(์Iceland)เป็นเมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากท่ีสุด มีความ

สวยงามและมีเสน่หไ์ม่แพเ้มืองหลวงอื่นๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองท่ีเพียบพรอ้มดว้ยความ

บริสทุธิ์ทางธรรมชาติ อาคารบา้นเรือนสีลกูกวาดรูปทรงน่ารกั และสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าท่ีถกัทอ

ประวติัศาสตรเ์ร่ืองบอกเล่าความเป็นมาของประเทศ “ดินแดนนํา้แข็ง” 

(จากนัน้นาํท่านเช็คอินเขา้สู่ทีพ่กั เพือ่ใหท่้านไดเ้ก็บสมัภาระ และพกัผ่อนอิริยาบถตามอธัยาศยั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่Hotel Grand, Reykjavikหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3  เรคยาวิก–โบสถฮ์ัลลก์รีมสคิรค์ยา–อนุสาวรียข์องเลฟร–์อีริกสัน–บ้านฮอฟด–ิ 

                บอรก์ารเ์นส–คีรก์จูเฟล 
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านถ่ายภาพกับโบสถฮ์อลล์กริมสเคิรก์ยา(Hallgrímskirkja)โบสถค์ริสตนิ์กายลูเธอรนัแลนด์

มารก์สาํคัญของเมืองเรคยาวิก ว่ากันว่าเราสามารถมองเห็นโบสถแ์ห่งนีไ้ด้จากเกือบทุกท่ีในเมือง 

โบสถม์ีความสงู 74.5 เมตร ซึ่งสูงเป็นอนัดบั 4 ในประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรส

ชั่นนิสท์สถาปนิกผูอ้อกแบบคือนายกุดโยนซึ่งกว่าจะไดส้รา้งก็ใชเ้วลานานหลายปี รวมระยะเวลา

การก่อสร้างทั้งหมด 38 ปี  บ ริเวณ ด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อี ริกสัน

(LeifrEiriksson)ยืนตระหง่านอยู่เบื ้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตรไ์อซแ์ลนด์ถือว่าวาเลฟร ์เป็นชาว

นอสรช์าติยโุรปคนแรกท่ีไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนดด์ว้ย โดยอนสุาวรีย์

นี ้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของ

ไอซแ์ลนด์ จากนั้นนําท่านชมสถานท่ีสําคัญอีกแห่งหน่ึงคือบ้านฮอฟดิ(Hofdi House)บ้านท่ีมี

เร่ืองราวในประวัติศาสตรข์องชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นท่ีรบัรองและจัดเลีย้ง ผู้นาํ 2 ประเทศ

มหาอาํนาจผูย้ิ่งใหญ่ในการยติุสงครามเย็น นาํท่านชมดา้นนอกรฐัสภาของชาวไอซแ์ลนด ์และศาลา

เทศบาลเมืองได้เวลาอันสมควร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  ฝ่ังตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West 

Iceland) นาํท่านเดินทางสูเ่มืองบอรก์ารเ์นส(Borgarnes) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชมคีรก์จูเฟล(Kirkjufell)หรือ “ภูเขาโบสถ”์ เป็นภูเขาท่ีคลา้ยกับโบสถ ์หรือหมวกของแม่มด 

เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีถกูถ่ายรูปมากท่ีสุดของไอซแ์ลนด ์ตวัภเูขามีลกัษณะเป็นชัน้ๆ ต่างสีกนั เชื่อกัน

ว่าฟอสซิลชัน้ล่างสุดเกิดตัง้แต่ยุคนํา้แข็งนบัลา้นปี ส่วนชัน้บนซึ่งเป็นหินลาวาเกิดในช่วงท่ียคุนํา้แข็ง



เร่ิมอุ่นขึน้ คีรก์จูเฟลเป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามตลอดทั้งปี นักท่องเท่ียวนิยมมาท่ีน่ีเพ่ือถ่ายภาพ

สวยๆ 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบอรก์ารเ์นส(Borgarnes) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่Hotel B.59, Borgarnesหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4  บอรก์ารเ์นส–เมืองเรยค์อลท์–น้ําตกเฮินฟอซซ่า–น้ําพุร้อนเดลดาทุงกูเวล– 

                อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร–์ชมรอยแตกเปลือกโลก–น้ําตกกุลลฟ์อสส–์ 

                 ไกเซอร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเรยค์อลท์ (Reykholt) นาํท่านชม นํ้าตกเฮินฟอซซ่า (Deildartunguhver 

Hot Spring)ซึ่งเป็นนํา้ตกสาขาหน่ึงของนํา้ตกใหญ่ท่ีก่อกาํเนิดจากเหล่าลาํธารและแม่นํา้สายเล็ก

สายนอ้ยเป็นระยะทางกว่า 900 เมตรของทุ่งลาวาท่ีเกิดจากหน่ึงในภเูขาไฟท่ีอยู่ภายใต ้ธารนํา้แข็ง

แลงค์โจคูล (Langjokull)จากนั้นนําท่านชมนํ้าพุร้อนเดลดาทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot 

Spring)บ่อนํา้พุรอ้นใหญ่ท่ีสุดในไอซแ์ลนด ์อุณหภูมินํา้สูงสุด 97 องศาเซลเซียส และเป็นบ่อนํา้พุ

รอ้นท่ีมีนํา้ไหลเร็วท่ีสดุในยโุรป เร็วถึง 180 ลิตร/วินาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์(Thingvellir National Park)เป็นอุทยานแห่งชาติ

แห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่ งก่อตั้งขึ ้นเมื่ อปีค.ศ. 1928  ถูกขึ ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก 

(UNESCO) ว่าใหเ้ป็นสถานท่ีอันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมี

รอยแตกแยกของแผ่นดนิที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในโลก(The Mid-Atlantic Rift)แลว้ยงัมีภเูขา ทุ่งลาวา 

หบุผา ถํา้ ลาํธาร นํา้ตกและทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกท่ีกวา้งขึน้

ในแต่ละปี เน่ืองจากมีการเคล่ือนตัวแยกออกจากกนัอยู่ตลอดเวลา พรอ้มชมร่องรอยอาคารรฐัสภา

อนัเก่าแก่ตัง้แต่ปี 930 อิสระใหท่้านถ่ายภาพ และชมความงดงาม 



จากนัน้นาํท่านชมความงามของนํ้าตกกุลลฟ์อสส(์Gullfoss)หรือ “ไนแองการา่แห่งไอซแ์ลนด”์ เป็น

นํา้ตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง จุดเด่นของกุลลฟ์อสสคื์อการไหลของนํา้ตกเป็น

รูปทรงกรวยสามเหล่ียมแปลกตา และเป็นการไหลลงเป็นสองช่วง ก่อนจะตกลงสู่หุบเขาธารนํา้แข็ง

ลึกเบือ้งล่าง จนเกิดกลุ่มละอองนํา้สีขาวคลา้ยกลุ่มควนัพุ่งขึน้มาจากหุบเขาลึกซึ่งเกิดจาก glacial 

floods ครัง้รุนแรงในช่วงปลายยุคนํา้แข็ง นบัเป็นอีกหน่ึงในความมหัศจรรยท์างธรรมชาติระดับโลก 

ใหท่้านไดเ้ก็บภาพอนัสวยงาม 

นาํท่านชมไกเซอร(์Geysir)เป็นนํา้พุรอ้นท่ีสูงท่ีสุดของไอซแ์ลนด ์เวลาพุออกมาบางครัง้สูงถึง 80 

เมตร เมื่อนํา้พหุยุดการพุบริเวณนัน้จะอบอวลไปดว้ยไอนํา้ดแูลว้เหมือนมีหมอกควันปกคลุมอยู่ ไก



เซอรท่ี์น่ียังเป็นต้นตํารับของคาํว่าไกเซอรท่ี์ใช้เรียกนํ้าพุลักษณะนี้ทั่วโลก นํ้าพุรอ้นไกเซอรเ์ป็น

ลักษณะทางธรณีวิทยาท่ีเกิดขึน้ชั่วคราว โดยอายุของไกเซอรจ์ะมีอายุเพียงไม่กี่พันปีเท่านั้น และ

สามารถพบไกเซอร์ได้เพียงไม่กี่ แห่งในโลก ซึ่งห น่ึงในนั้นคือท่ีประเทศไอซ์แลนด์ นับเป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีหาชมไดย้ากชนิดหน่ึง 

จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอส(Selfoss)เมืองทางตอนใตข้องประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นเมือง

ท่ีมีประชากรอาศัยอยู่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในไอซ์แลนด์ตอนใต้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งการค้า และ

อตุสาหกรรมท่ีมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศนี ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่Hotel Selfoss& SPAหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5  เซลฟอส–น้ําตกเซลจาลันดฟ์อสส–์น้ําตกสโกกาฟอสส–์ พิพิธภัณฑพ์ืน้บ้าน 

                         สโกการเ์มียรด์าลสโ์จกูล – เมืองสกาฟตาเฟล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านชมนํ้าตกเซลจาลันดฟ์อสส์(Seljalandfoss)นํา้ตกท่ีมีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็น

นํา้ตกท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของไอซแ์ลนด ์เป็นส่วนหน่ึงของแม่นํา้เซลย่าลันดซ์่าซึ่งมีตน้กาํเนิดอยู่ใต้

ธารนํา้แข็ง นํา้ตกแห่งนีแ้มจ้ะค่อนขา้งแคบแต่มีจุดเด่นอยู่ท่ีความสูง และนักท่องเท่ียวสามารถเดิน

ลอดไปหลงัม่านนํา้ตกได ้เป็นการเท่ียวชมนํา้ตกท่ีใหม้มุมองแปลกตาและน่าคน้หาต่างจากท่ีอื่นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นชมนํ้าตกสโกกาฟอสส์(Skogafoss)คือแลนด์มารก์ท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของประเทศ

ไอซแ์ลนด ์นอกจากสโกกาฟอสสจ์ะเป็นนํา้ตกท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดทางตอนใตข้องประเทศแลว้ ยังเป็น

นํา้ตกท่ีสูงท่ีสุด โดยมีความสูงราว 62 เมตร และเป็นนํา้ตกท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ

ไอซแ์ลนดอ์ีกดว้ย สโกกาฟอสสเ์ป็นนํา้ตกขนาดใหญ่ มีนํา้แรงและไอนํา้ฟุ้งกระจายตลอดเวลา หาก

นักท่องเท่ียวมาถึงท่ีน่ีในช่วงเวลาท่ีมีแดดส่องมาทางนํา้ตกจะสามารถเห็นรุง้กินนํา้อยู่ด้านหน้า

นํา้ตกได้อย่างชัดเจน บางครัง้หากโชคดีอาจได้เห็นรุง้กินนํา้สองชั้น ซึ่งสวยงามและน่าประทับใจ

มากนําท่านชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Skogar Folk Museumพิพิธภัณฑ์สโกการเ์ปิดเมื่อวันท่ี 1 

ธันวาคม พ.ศ. 2492 เดิมทีตัง้อยู่ในโรงเรียนภมูิภาคสโกการ ์พิพิธภณัฑแ์ห่งนีก้่อตัง้ขึน้จากความคิด

ริเร่ิมของโทรด์รู ์โทมสัซง ผูด้แูลพิพิธภณัฑต์ัง้แต่เร่ิมก่อตัง้จนกระทั่งเกษียณอายใุนปี พ.ศ. 2556 เมื่อ

อายุได้ 92 ปี ประกอบไปด้วย 5 ส่วน การประมง, การเกษตรกรรม, ของตกแต่งและงานฝีมือ, 

ประวติัศาสตรธ์รรมชาติ และ หอจดหมายเหต ุ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสูเ่มียรด์าลสโ์จกูล(Myrdalsjokull)เพ่ือนาํท่านเก็บเกี่ยวประสบการณก์ารท่องเท่ียว

บนธารนํา้แข็ง ดว้ยการขับข่ีรถสโนวโ์มบิลตะลยุไปในทุ่งนํา้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดน

ท่ีอยู่สงูท่ีสดุของโลก มีความกวา้งใหญ่เป็นอนัดับ 4 ท่ีมีพืน้ท่ีกว่า 596 ตารางกิโลเมตรตะลยุไปในทุ่ง

นํา้แข็งกวา้งอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (คนัละ 2 ท่าน พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด: ชดุกนัความหนาว, 

หมวกกนัน็อค, ถุงมือ, รองเทา้บู๊ท) นาํท่านสัมผัสกับประสบการณ์การนั่งรถซุปเปอรจ์ิ๊ป ท่องเท่ียว

แบบเจาะลึกบริเวณทุ่งนํา้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier อีก 1 ชั่วโมง เพ่ือเก็บวิวทิวทศันใ์นส่วนท่ีรถส

โนวโ์มบิลตะลยุไปไม่ถึง นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสกาฟตาเฟล (Skaftafell) 



เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่Hotel Foss, Skaftafellหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6  สกาฟตาเฟล–โจกุลซาลอน–เมืองวิก– หมู่บ้านวิก – เรยนิ์สฟายาร่า –  

                         ชายหาดสีดาํ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านชมโจกุลซารล์อน(Jokulsarlon)เป็นทะเลสาบธารนํา้แข็งอายุกว่า 1,000 ปีท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ไอซแ์ลนด ์และใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ครอบคลมุพืน้ท่ีกว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาด

เท่ากบัธารนํา้แข็งทัง้หมดในทวีปยโุรปรวมกนั ท่ีน่ีเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรอ์ันโด่งดงัมาแลว้



หลายเร่ือง นอกจากท่ีนักท่องเท่ียวจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกับภาพของกอ้นนํา้แข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมา

จาํนวนมากท่ีละลายลงมาจากภูเขานํา้แข็งดา้นบน และลอยล่องอยู่เต็มทะเลสาบธารนํา้แข็งขนาด

แปดพนักว่าตารางกิโลเมตรแห่งนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิก(Vik)หมู่บา้นเล็กๆ ทางใต้ของไอซแ์ลนด์ ท่ีมีรายชื่อในการจัดอันดับ

ชายหาดท่ีสวยท่ีสดุในโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 เป็นหมู่บา้นท่ีมีฝนตกมากท่ีสดุในไอซแ์ลนด ์ถึงแมว้่าจะ

ไม่ใช่ชายหาดท่ีดีท่ีสดุแต่ก็เป็นสถานท่ีน่ามหศัจรรยท่ี์น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง นาํท่านชมเรยน์ิสฟายา

ร่า(Reynisfjara)เป็นหาดทรายดาํท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของไอซแ์ลนด์ และเป็นหน่ึงในหาดท่ีมีชื่อเสียง

ท่ีสดุในโลก ทรายสีดาํท่ีชายหาดแห่งนีเ้ป็นตะกอนเม็ดทรายสีดาํท่ีเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา 

และแนวหินบะซอลตท่ี์ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนีม้ีความหนาแน่นและ

ทนทานต่อการแตกสลายผุพัง บริเวณนีเ้ป็นบริเวณท่ีคล่ืนพัดแรง จะพัดเอาวตัถุท่ีมีความหนาแน่น

นอ้ยกว่าออกไป วตัถุท่ีมีความหนาแน่นมากกว่าจะถูกพดัพาออกไปไดช้า้หรือยงัคงสะสมรวมตวักัน

อยู่ จนกลายเป็นชายหาดท่ีมีทรายสีดาํ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่Hotel Icelandair, Vik หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  7  เมืองวิก – บลูลากูน - อาบน้ําแร่ธรรมชาติ - เคฟลาวิก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านสู่บลูลากูน(Blue Lagoon)หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ท่ีมี

นกัท่องเท่ียวมาเยือนถึงปีละกว่า 5 แสนคน เป็นบ่อนํา้รอ้นสีฟ้าท่ีอดุมไปดว้ยแร่ธาตุนานาชนิดจาก

ใตดิ้น แรธ่าตบุางชนิดนอกจากจะมีสรรพคณุในการบาํรุงผิวพรรณแลว้ ยงัรกัษาโรคผิวหนังบางชนิด

ได้ด้วย สามารถลงไปแช่ตัวในบ่อนํา้พุรอ้นเพ่ือความผ่อนคลายได้ ซึ่งอุณหภูมิของนํา้ในบ่อเป็น

อณุหภมูิท่ีกาํลงัพอเหมาะสาํหรบัการผ่อนคลายกลา้มเนือ้และเสน้เอ็น นํา้ในบลลูากูนจะเปล่ียนใหม่

อตัโนมติัทกุๆ 48 ชั่วโมง (มีบริการผา้เช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทวัร์ และมีชุดว่ายนํ้าใหเ้ช่า สาํหรบัท่านที่

ไม่ไดเ้ตรียมไปเอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านอาบนํา้แรธ่รรมชาติเพ่ือการบาํรุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกบัการ Straem & Sauna เพ่ือการ

พกัผ่อนอย่างแทจ้ริง ไดเ้วลาอนัสมควรแก่การเดินทางไปยงั เคฟลาวิก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่Hotel Park Inn by Radissonหรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

 

 

 

 

 

 



  8  เคฟลาวิก – แฟรงกเ์ฟิรต์ –ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  ไดเ้วลาพอสมควรแลว้เดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือนาํท่านเดินทางไปยงัเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ 

07.25 น. ออกเดินทางสู่แฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบินไอซแ์ลนด ์แอร ์เท่ียวบินท่ี FI520 

12.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ตัวเมืองแฟรงค์เฟิรต์(Frankfurt)มหานครศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแหล่ง

ธุรกิจอนัเฟ่ืองฟูของประเทศเยอรมนี จึงเป็นเมืองแห่งตึกสงูเสียดฟ้า ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของธนาคาร

กลางยุโรป และตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี เมืองทางการเงิน พาท่านช้อปปิ้งสินค้าต่าง ๆ ใน

หา้งสรรพสินคา้ หรือ สินคา้แบรนดเ์นม นาฬิกา, กระเป๋าแบรนดด์งั 

นาํท่านสู่มหาวิหารเซนตบ์ารโ์ธโลมิว(St. Bartholomew’s Cathedral)ชมมหาวิหารจากดา้นนอก 

ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิก มีความสูง 95 เมตร เดิมทีเมื่อแรกสรา้งเสร็จจัดเป็นสถาปัตยกรรมท่ี

สงูท่ีสดุในเมือง แต่เมื่อมหานครแฟรงคเ์ฟิรต์กลายเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนี 

จึงมีตึกสูงเสียดฟ้าเกิดขึน้มากมาย ด้วยเหตุนีใ้นปัจจุบันมหาวิหารเซนต์บารโ์ธโลมิวจึงไม่ได้ติด

อันดับ อาคารท่ีสูง ท่ีสุดอีก ต่อไป  แต่ยังคงมีความสําคัญ  เน่ืองจากเป็ นศูนย์รวมใจขอ ง

คริสตศาสนิกชน และยงัเป็นแลนดม์ารก์สะทอ้นประวติัศาสตรอ์นัสาํคญัและยิ่งใหญ่ของเมือง  

ใหท้กุท่านอิสระชอ้ปปิ้งตามอัธยาศยั บริเวณถนน Zeil Street สินคา้แบรนดเ์นม จัดแน่น จดัเต็มท่ี

ถนนแห่งนีเ้ลยทีเดียว ใครท่ีชื่นชอบซือ้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมรบัรองว่าเจอเกือบทุกแบรนดท่ี์ตอ้งการซือ้ 

นอกจากสินคา้แบรนดเ์นมแลว้ ยังมีแบรนดส์ตรีทรวมไปถึงสินคา้ของท่ีระลึกของแต่ละรา้นท่ีถูกนาํ

ออกมาจาํหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียวซือ้สินคา้ท่ีมีคณุภาพอย่างแน่นอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่พักที่ Hotel Maritim Frankfurtหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9  แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – สะพานชารล์–ทีโอดอร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

พกัผ่อนตามอธัยาศยัเพ่ือเก็บสมัภาระ หรือ เลือกซือ้ของเพ่ิมเติม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นาํท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิรก์(Heidelberg) หรือท่ีคนเยอรมันจะออกเสียงว่าไฮเดลแบรก์ตัว

เมืองตัง้อยู่ฝ่ังริมแม่นํา้เนคคาร(์Neckar)โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กบนเชิงเขาเหนือตัวเมืองเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวหลัก ติดอันดับเมืองสวยน่าเท่ียวอันดับต้นๆ และยังมีเขตเมืองเก่าท่ีกว้างใหญ่

สวยงามกว่าเมืองใดในเยอรมนี เพราะไม่ถกูโดนถล่มในช่วงสงคารมโลกครัง้ท่ี 2 แมว้่าตวัปราสาทไฮ

เดลเบิรก์ จะมีรอ่งรอยของความเสียหายอยู่บา้งก็เป็นบาดแผลท่ีเกิดขึน้ในยคุสงคราม 30 ปี และช่วง

สงครามชองบัลลงักก์บัพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 แห่งฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1689 และ 1693 สถานท่ีท่องเท่ียว

มีตั้งแต่จัตุรัสกลางเมืองท่ีสวยงาม มหาวิหารใหญ่ ตึกรามบ้านช่องต่างยุคสะพานหินเก่าและ

มหาวิทยาลัยชื่อดัง ส่ิงเหล่านีล้ว้นทาํใหไ้ฮเดลเบิรก์ เป็นเมืองสวยงามท่ีตอ้งมาสัมผัส นาํท่านชมวิว

สวยงามของเมืองและสะพานชารล์-ทีโอดอร ์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่Hotel Leonardo Heidelberg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10  แฟรงกเ์ฟิรต์ – กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.45น. ออกเดินทางจากเมืองแฟรงก์เฟิรต์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์(TG)เท่ียวบิน

ท่ีTG921(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10.40 ชั่วโมงบริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

  11  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 



 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

เสาร-์เสาร ์ 02-12 ธันวาคม65 189,999 189.999 29,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอา่นก่อนตัดสินใจจองทัวร ์

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้ริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ

ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือประโยชนข์องท่านเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 

เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมายเหตุ

ท่ีบริษัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่15ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 20ท่าน** 

** หากตํ่ากว่า 20ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เน่ืองจากกฎการ

เขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า7ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริมบางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง3

เตียงหากเป็นผูใ้หญ3่ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด2หอ้งจะสะดวกกว่า **สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง3เตียงขนาดของหอ้งพกั

ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้** 

 

อัตรานีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั (EconomyClass)แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 

4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบุตามรายการ 

6.  ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบEtatsSchengen  

7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ3,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตาม

เง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอยีดเป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง.  

กรมธรรม)์ 

9.  ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ2ยโูร/ท่าน/วนั 

10.  พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 

11.  นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 



12.  ค่านํา้หนกักระเป๋า (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางของไทย 

2.  ภาษีหกัณท่ีจ่าย3%และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%ในกรณท่ีีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆเช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 

4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรขึ์น้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อไดร้บัเงินมัดจาํแลว้เท่านั้นส่วนท่ี

เหลือชําระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนท่ีเหลือ 40 วันก่อนการ

เดินทาง 

2. ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจา้หนา้ท่ี 

6.กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง15 วันทาํการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนตามกาํหนดเง่ือนไข

การชาํระเงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามทาง   บริษัท

จะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้านโดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงเท่านัน้ 

7. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผล

ของวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทัง้หมด 

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแล

คณะทวัรท์ัง้หมด 



 

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินคา่บริการ 

-ยกเลิกการเดินทาง45วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย(ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง30วนัคืนมัดจาํ 100%(50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน/ค่า

มัดจาํโรงแรมเป็นตน้) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง15–29 วันคืนมัดจาํ 50%(25,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/

ค่ามัดจาํโรงแรมเป็นต้น) 

 -ยกเลิกก่อนการเดินทาง0-15วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์

-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัค่าใชจ้่าย100%  

-กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่าย่ืนวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว

เคร่ืองบินไปแลว้หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 

หมายเหตุสาํคัญเพิ่มเติม 

1.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยัอาทิการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนัดหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อุบัติเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟ

ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสัยอาทิการล่าชา้ของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟ

ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสัยต่างๆฯลฯท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ไดท้ัง้นีท้างบริษัท

จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นสาํคญั 

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยสิ์นของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 

ทรพัยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่

สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี 

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหน่ึง หรือเน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง 

5.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เด็กอายุตํ่ากว่า2ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิลแชร์

หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตวัเองไดฯ้ลฯกรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี 



6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ

บางรายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคาํนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น

สาํคญั 

8.     หา้มนาํเขา้กญัชากญัชงหรือผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมีโทษ

ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

ต๋ัวเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่อง 

1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั

ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ 

2. ทางบริษัทฯไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเคร่ืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ3,000–10,000

บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตั๋วRefund)ผูเ้ดินทาง

ตอ้งเป็นผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่ระบบของสาย

การบินนัน้ ๆ เป็นผูก้าํหนด 

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํา้มันเพ่ิมเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน 

5. การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพ่ือขอคาํยืนยันว่าทวัรน์ั้น

สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

7. ท่ีนั่ง LongLegทางบริษัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด 

8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9.  นํา้หนักกระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนด

ท่านจะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10.  ทางบริษัทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

 

โรงแรมท่ีพัก 

1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ในระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน) 

2. เน่ืองจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบังคับใหเ้ด็กอายมุากกว่า7ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง3เตียงหากเป็นผูใ้หญ่3ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด2หอ้งจะสะดวกกว่า 



3. สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง3เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้ 

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาํใหห้อ้งพัก แบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ3ท่าน/3เตียง(TripleRoom)หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่

คนละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ(TradeFair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี)ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ

เหมาะสม 

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะTraditionalBuilding (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค)บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียว

อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบนํา้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่าเคร่ืองปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได้ท่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง 

 

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนุมติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูตทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บหากผล

วีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี

ใดๆทัง้สิน้และทางสถานทตูมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัท ฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื่นใหก้ับท่านเน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้

โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

3. สาํหรับท่านท่ีพํานักอาศัย ศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองณ

ประเทศท่ีท่านพาํนกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บริษัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้

 


